
lésről” és az átistenülésről. Éppen ezért a terjedel-
mes kötet a széles olvasóközönség érdek lő désére
is joggal tart igényt. (Ford., előszó és jegyz. Somos
Róbert; Catena, Fordítások 13, Kairosz Kiadó, Bu-
dapest, 2017)

GYURKOVICS MIKLÓS

JEAN-PIERRE TORRELL OP: 
A KATOLIKUS TEOLÓGIA

Lehet-e egyetlen rövid kötetben a széles olvasó-
közönségnek a katolikus teológiáról írni? Erre a
szokatlan és nehéz feladatra vállalkozott a sváj-
ci Fribourg-ban élő Jean-Pierre Torrell francia do-
monkos teológus. A szerző, aki Magyarországon
is kezd ismertté válni, főként a Szent Tamás éle-
téről és műveiről írt könyvei alapján, nagyon pre-
cíz és ugyanakkor rendkívül tömör elemzéssel lepi
meg az olvasót. Az eredetileg a párizsi Presses
Universitaires de France Que sais-je? (Mit tudok?)
sorozatában 1994-ben megjelent könyvecskéje hű -
en tükrözi vissza azt a tájékozottságot, amely egy
ilyen jellegű összegzés elengedhetetlen feltétele.
Ezúttal tehát nem Szent Tamás teológiáját és lel-
kiségét mutatja be Jean-Pierre Torrell, mint több
más nálunk is megjelent könyvében, hanem az
egész katolikus teológiára vonatkozó meglátásait
osztja meg olvasóival. Szent Tamás teológiai meg-
 közelítése természetesen megkapja a neki kijáró
helyet e könyv keretei között is (beleértve a to-
mizmus fejlődésének bemutatását napjainkig), de
a szerző számára még fontosabb áttekinthetően
és tömören összegezni a teológiai keresés külön -
féle szempontjait.

Jean-Pierre Torrell e könyvében pontosan ki-
mutatja, hogyan fogja egybe a teológiai gondol-
kodásmód a hitet és az értelmet, oly módon, hogy
a kettő egymást folytonosan segíti és kiegészíti, ál-
landó párbeszédet folytat: mindkettő elengedhe-
tetlen a teológia műveléséhez és Isten megisme-
réséhez egyaránt. A források (Biblia, egyházatyák,
középkori teológia, zsinati dokumentumok, pápai
enciklikák) gondos tanulmányozása alapozza meg
a teológia spekulatív jellegű továbbgondolását: a
két szempont nem keverendő össze, de nem is áll
egymással ellentétben. A szerző szerint figyelem-
be kell venni a teológia történetét, a teológiai ref-
lexió fejlődését és a jelenkori kihívásokat is. A hit-
tételek helyes értelmezése és világos magyarázata
lényeges, hiszen nem kívülről ránk kényszerített tör-
vényekről, hanem szerethető igazságokról van
szó, melyek életünket ma is alakítják. Az isteni misz-
tériumnak kijáró tiszteletet meg kell adni, és így
nem lehet mindenre rögtön magyarázatot találni;
kérdések és hipotézisek mindig maradnak. Isten ke-
resése közben az értelem sokféle módon eltéve-
lyedhet, ezért napjainkban is törekedni kell az egy-
ház tanításának helyes befogadására, értelmezésére

és továbbadására: ez a feladat ma aktuálisabb, mint
valaha. A teológus nak személyes kutatását és irá-
nyultságát összhangba kell hoznia a Tanítóhivatal
iránti tisztelet tel és engedelmességgel.

Jean-Pierre Torrell könyve sokak keresését meg-
világíthatja és elősegítheti. Jelenleg sokan keresik
öntudatlanul is Istent. Akár a teológiában eddig tö-
kéletesen tájékozatlan olvasó is sok haszon nal
tud ja forgatni ezt a könyvet, más részről pedig a
szak avatott teológus is tanulhat belőle. Az eddig
ismert elemek megfelelő felhasználása és rendsze -
rezése, bölcs és mértéktartó álláspont ki alakítása,
a szélsőséges és egyoldalú nézetek elkerülése,
„arany középút” keresése a hipotézisek sokasá-
gában: ezek a módszerek vihetik előbbre ma is az
igazságra nyitott embert. Az érdeklődésnek tehát
igen széles skáláján mozog a szerző, és ezúttal is a
tőle megszokott virtuóz módszeresség és igényes -
ség jellemzi. Megközelítésében mindvégig ki-
egyen súlyozottságra törekedik, és így gondosan
elkerüli azt, amit „a katolikus ideológia”, vagy pe-
 dig esetleg merev konzervativizmus kísértésének
tarthatnánk. A szerző higgadtan és tárgyilagosan
tárja elénk a teológia évszázados kincseit és mai
problémát is. Mindig meghatározó marad a rácso -
dálkozás a titokra és az igazság alázatos keresése.

A teológia az igazi tudomány, hiszen a lehető leg-
közelebb áll a minden emberi tudást összegző böl-
csességhez és a világot átfogó isteni értelemhez.
Manapság sokan próbálják megkérdőjelezni a ro-
hamosan fejlődő természettudomány és technika
nevében a teológiai tudomány létjogosultságát.
Nem veszik figyelembe azt, hogy milyen sok kér-
dést hagynak nyitva jelenleg is a tudományok.
E kérdések megválaszolatlansága jókora lehetőség
a kereszténység számára. A tudomány keresztény
felfogásban több, mint pusztán emberi tudás és erő-
feszítés, mivel a Szentlélek ajándéka, amely a hit és
bölcsesség többi ajándéka által éri el teljességét. Jean-
Pierre Torrell meggyőző módon tárja elénk „az Is-
tenről való beszéd” kialakulását és különböző di-
menzióit. Nem azonosítja a teológiát a teológia
történetével, és Szent Tamás iránti hűsége nem tart-
ja vissza attól, hogy a teológia mostani útkeresését
és nehézségeit is elénk tárja. A szerző gondosságát
mutatja, hogy könyvét több mint húsz évvel a meg-
jelenése után a teológiai reflexió azóta megtett fej-
lődésével számolva kiegészítette és utószóval lát-
ta el a Cerf kiadónál 2008-ban napvilágot látott új
kiadás számára.

A teológiai igazságok ilyen megközelítésben
egyáltalán nem maradnak meg pusztán csak tu-
dományos elveknek, hanem egy valósan megélt ke-
resztény bölcsesség és lelki élet alapelemeivé vál-
nak. A hitigazságok szemlélése, megszeretése és
hirdetése mindig szorosan kapcsolódik a keresztény
értelemben vett teológiai kutatáshoz. Természete-
sen nem a katolikus tanítás egészét tárja elénk a szer-
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ző, hiszen egy ilyen rövid kötet nem biztosíthat ke-
reteket hozzá. Ellenben nagyon szép bevezetést ad
arról, hogyan kell a teológiához közeledni, és mit
lehet tanulni azoktól a szentéletű teológusoktól, akik
előttünk jártak az isteni igazságok elmélyítésében,
és a teológiát személyes keresésükkel és tapaszta-
latukkal gazdagították. A hit és az értelem egymásba
fonódá sáról több más forrásból is tudunk, a szer-
ző megfogalmazásai mégis újszerűen hatnak, és jól
mutatják a katolikus teológia múltbeli és jelenko-
ri gazdagságát, sokszínűségét, és az előttünk álló
kihívásokat is. Ezt a megközelítést mindig érdemes
lesz a mai magyar teológiában is ismertetni és el-
mélyíteni, kifelé és befelé egyaránt. Jean-Pierre
Torrell körültekintő elemzése újabb bizonyíték
arra, hogyan kapcsolódik össze Isten megismeré-
sének élménye és az emberi gondolkodás öröme.
(Ford. Szabó Ráhel; Kairosz, Budapest, 2017)

SZABÓ SÁNDOR BERTALAN

FORGÓ ANDRÁS:
EGYHÁZ — RENDISÉG —
POLITIKAI KULTÚRA
Papok és szerzetesek a 18. század
országgyűlésein

Forgó András tavaly megjelent könyvében a 18. szá-
zadi magyar politikai élet és az egyháztörténet kö-
zös szálait szövi egybe, elsősorban az országgyű-
léseken keresztül. A címben szerepeltetett fogalmak
a kötet három alappillérét jelentik. A szerző azt a
folyamatot mutatja be, amelynek során a hazai po-
litikum a konfesszionális rendiség állapotából az
alkotmányos rendiségébe jut el. A század elején az
egyházi rend a vallási küzdelmek élére állva komoly
befolyást gyakorolt az országgyűléseken, az alsó-
táblán elsősorban a káptalani követek, míg a fel-
sőtáblán az egyházmegyei vezetők és rendfőnökök
révén. A század közepén a magyar rendek már fe-
lekezeti különbség nélkül védelmezték előjogaikat
az udvar reformtörekvéseivel szemben, és a klérus
tagjai is felsorakoztak a rendi ellenállás mögé. A szá-
zad végére, a II. József uralkodását követő diétán
azonban ismét előtérbe kerültek a vallási ügyek, s
megbomlott az egyházi és a világi rendiség lát-
szólagos összhangja. A klérus kisebbségbe szorult,
ám éppen ebben az elszigetelt helyzetben tudtak
dominánssá válni a katolikus felvilágosodás egy-
házi gondolkodói, akik reformtörekvéseikkel ké-
pesek voltak kiutat és alternatívát mutatni.

Forgó András ezt az igen jelentős, ugyanakkor
érdekes és tanulságos egyház- és politikatörténeti
tendenciát vizsgálja a 18. századi diéták anali-
zálásával és a politikai kultúra szempontrend-
szerén, módszerén keresztül. A politikum kul-
túrtörténeti megközelítése révén a szerző azt a
kódrendszert igyekszik megfejteni, amely a 18.

századi hazai rendi politika sajátossága volt.
Ezáltal a már jól ismert történelmi eseményso-
rozatok mélyebb rétegeit ismerhetjük meg. Az or-
szággyűlések megfelelő színteret jelentenek e je-
lenség megértéséhez, az itt lecsapódó konfliktusok
pedig alkalmas terepet nyújtanak a konfessziona -
lizáció jelenségének bemutatására. A felekezeti és
vallási kérdéseket, vitákat, a törvények létrejöt-
tét befolyásoló tárgyalásokat, egyeztetéseket lo-
gikus elbeszélésben jeleníti meg Forgó, az ezek-
ben résztvevő személyeket pedig elevenen,
plasztikusan ábrázolja. A kötetben nagyobb sze-
repet kapó egyéniségek (Esterházy Imre, Batthyány
József, Koppi Károly, Bacsinszky András) pályá-
ja kiválóan tipizálja és illusztrálja az egyházpoli-
tikai trendeket. A diéták egyházi szereplői közül
nem csupán a felső klérus szerepét emeli ki, ha-
nem igen gazdag képet kapunk a szerzetesrendek
képviselőiről is. A szerzetesrendek 18. századi tér-
nyerését, a katolikus egyházon belüli helyzetét,
az elöljárók politikai pozícióit precízen és újsze-
rűen tárgyalja Forgó.

A kötet érdeme, hogy klasszikus, nagybetűs szin-
tézissé állt össze. Bár valójában az országgyűlések -
hez kapcsolódva három nagyobb csomópontra
(1710–1720-as évek, 1760-as évek közepe, 1790-es
évek első fele) fókuszál, az argumentáció az évszá -
zad egészét lefedi. A három említett korszak ország -
gyűléseit egyfajta cölöpként használja a szerző, azo-
kat igyekszik minél több szállal összekapcsolni, a
közöttük lévő árkokat feltölteni. Ezt az egységes-
séget annak ellenére is meg tudta oldani, hogy a kö-
tet szövege Forgó korábbi, résztémákat érintő ta-
nulmányaira épül. Ez a siker több tényezőnek is
köszönhető. Minden, a tárgyalásba bevont történeti
eseményt, személyt, módszert tágabb kontextus-
ban ismertet, és bemutatja azok historiográfiai előz-
ményeit. Az említett csomópontok köré olyan
széleskörű narratívát teremt, amely révén a cso-
mópontok összeérnek, s így megszűnnek a hiátu-
sok. Forgó igen aprólékosan és szisztematikusan tár-
ta fel a levéltári forrásokat és a korábbi időszak
hazai, valamint nemzetközi történeti irodalmát. Az
így szerzett adatok gazdagítják, teljessé teszik a vizs-
gálatot, és azokat megfelelően integrálja az érve-
lésébe. A kiemelt fordulópontok segítségével a vál-
tozásokat (a változások résztvevőit, okozóit)
pre zentálja, míg módszerével azok kereteit.

A kötet értékét nagyban növeli a stílusa is. Di-
daktikus, az ok-okozati viszonyokat finoman és kö-
vetkezetesen kifejtő, az ellentétes értelmezése ket
ütköztető szövegszerkesztés koherenssé gyúrja a
szöveget, ezáltal történeti monográfiáként, kézi-
könyvként, valamint egyetemi jegyzetként egya-
ránt kiválóan használható. (Szent István Társulat,
Budapest, 2017)

GŐZSY ZOLTÁN
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